
PROVOZ OD 4. 1. 2021 – POUZE PRO 0. - 2. ROČNÍK 

 

Od 4. 1. 2021, v 5. stupni PSA, se prezenčně učí pouze 0.-2. ročník.  

(Vracíme se k režimu školy, který byl v období 18. 11.- 30. 11. 2020.) 

Po celou dobu pobytu ve škole, musí mít děti roušku! 

ŠD bude fungovat v omezeném rozsahu – ranní od 7.00 -7.45 a dále od skončení vyučování do 16.30 

hod. Vzhledem k hygienické situaci prosíme rodiče, pokud je to možné, aby děti vyzvedávali co 

nejdříve. Příchod do ranní družiny – obvyklým způsobem – zvonit na zvonek ve vestibulu školy. 

Ranní příchod do školy: 

1. A – sraz v 7.45 hod. u vchodu do školy na hřiště průjezdem z Václavské ulice  

1. B – sraz v 7.45 hod. v šatně školy 

2. tř. - sraz v 7.45 hod. ve vestibulu školy. 

0. tř. – sraz v 8.00 hod. ve vestibulu školy. 

Přiveďte děti včas, budeme čekat pouze 10 minut, pak odvádíme děti do tříd. Děti z ranní družiny 

budou stále pod dozorem a posléze předány do tříd. 

Přestávky budou děti trávit ve třídě. Důsledně budeme dodržovat všechna hygienická opatření, 

včetně zvýšeného větrání. Z toho důvodu budou mít děti bundy ve třídách. 

Vyučování bude probíhat dle rozvrhu – místo tělesné výchovy budou děti na hřišti. V hudební 

výchově je zakázán zpěv. 

Stravování: strávníci 0. -2. třídy jsou automaticky přihlášeni na obědy, pokud mají na obědovém účtu 

dostatek kreditu. Nepůjde-li dítě na oběd, je nutné si ho odhlásit v e-jídelníčku, emailem 

jidelna@zsressl.cz či na záznamníku 224 915 557. 

V jídelně se děti budou střídat po jednotlivých třídách. 

Děti odpoledne půjdou se ŠD na vycházku v obvyklých časech. Vyzvedávání ze ŠD bude probíhat 

obvyklým způsobem – zazvoníte si na zvonek. 

Prosím, posílejte do školy pouze zdravé děti. Dále je nutné mít odpovídající počet roušek (dle délky 

pobytu dítěte ve škole). 

 

Sledujte aktuální informace, je možné, že časem se v návaznosti na situaci budou měnit.  

 

 

 28. 12. 2020 

Mgr. J. Procházka, ředitel školy 
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